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 1+5درمذاكرات  اعتماد  نقش 

  (قسمت اول )
  حقوقدان -اميرفيض

  :ر حاضر دراين سمت است کهموضوع تحري

نيازبه  از مواردی است که  توافق بين غرب وجمھوری اسالمی نسبت به مسئله انرژی اتمی يا آ -اول 
  ؟اعتماد متقابل دارد

  يا مسيرتوافق غرب وجمھوری اسالمی مسير تسليم جمھوری اسالمی است ؟آ - دوم 

***  

نس ژنو به کنفرابا جمھوری اسالمی   ١+۵غربی دراختصارِ  دراين روزھا که مسئله اختالفات کشورھای
ُ طُ ، اعتمادی ھردو طرف بی کشيده شده است سخن از بيسابقه  کامال ،دراين حددی است که مشھو هرفـ

   .بوده است

وری ھبه جم آمريکااقدامات وضربات سنگين  ساله ايران ومتقابال ٣۵زدائی  آمريکا پس ازسياستِ 
  ، اظھارات روحانی درجمله زير:اسالمی

  ئی ھا درقلب مردم  ايران جای دارند وبرای ايرانيان بسيارعزيزند>آمريکا<

  ستاوبی مناسبت  وکرنشی نامعمول  ميزی که کاربردش درکارسياسی فاقد دستاورد مثبتآجمله مداھنه 
دارد نه ماھيت سياسی  ميزآا ماھيت جمله روحانی وزنی تعارف واساس مواجه نشد ھم آمريکابا تحويل که 

ن مردم به آند وواکنش گرفتار آمريکاتحميالت وتھديدات  مردم ايران که سی وپنج سال است به انواع .
  ؟ ئی ھاستآمريکادردنيا طنين اندازاست چطور قلب مردم ايران پذيرای  آمريکاشعارمرگ بر

طورکه ھمان و  .خيلی بارخفت پيدا ميکند ،کرنشی دراين حد، وقتی بابی اعتنائی طرف روبروشود که شد
واو  با گفتن عبارت زير ازگفته   > شناخته شدجمله ناالزمميدانيد  جمله مزبور ازسوی خامنه ای <

  :روحانی رفع اثرکرد

متکبر، غيرمنطقی وغيرقابل اعتماد  آمريکانھا اعتماد نداريم دولت آئی ھا بدبين ھستيم به آمريکامابه <
  >است که بطور کامل تحت تاثير صيھونيسم است

ئی ھا وھرملتی  آمريکاست زيرا نچه روحانی گفته است مھمل اآمفھوم اظھارات خامنه ای اين است که 
ران نميتوانند درقلب مردم اي ، متکبر، غيرمنطقی وتحت تاثيرصيھونيسم باشندکه مردمی غيرقابل اعتماد
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رود راھش ھمان  گرکه دل  صد ره ميگيرد که مانند قلب باشد (چيزی درقلب جای  –جای داشته باشند 
  .)شينديد الجرم بردل نآراه دل است = ھرچه ازجان بر

 سپتامبر ٢۵ک اوباما درسخنرانی درسازمان ملل اقای بارآبعد ازاظھارات مداھنه وچاپلوسانه روحانی 
وايران بی اعتمادی عميقی ريشه دوانده است ولی بااين ھمه رسيدن به نتايجی  آمريکاميان < :گفت

فاوت ازدشمنی ھا قلمداد مشترک درباره مسئله ھسته ای ايران ميتواند گام بزرگی درراھی طوالنی ومت
  > شود

  )درپی تغيير رژيم ايران نيست آمريکا( بارک اوباما بعنوان يک ھديه ويا درباغ سبز اطمينان داد که

   وتغيير رژيم ايران آمريکا= حاشيه

 ؟> موضوع شکايت ايران بوده استدرپی تغيير رژيم ايران نيست آمريکاقای اوباما به اينکه <آيا اعالم آ
    .بته که خيرال

ازيکطرف و جمھوری اسالمی ازسوی ديگر حتی  آمريکايا دررابطه بااختالفات ھسته ای بين اروپا وآ
نھم آقای اوباما اين اطمينان خاطر رابه جمھوری اسالمی آيکبار تغيير رژيم ايران مطرح بوده است که 

  ؟درسازمان ملل متحد داده است

نرادرسازمان ملل متحد ازخودش ساقط کرده آ آمريکاست که آمريکايا حق تغييررژيم ايران ازحقوق آ
  ؟است

ن خود آ از حق براندازی رژيمھا را آمريکاقای اوباما منتج به اين برداشت نميشود که آيا اين اعتر اف آ
  ؟ميداند واعتنائی به منشورسازمان ملل ندارد

ن برای جمھوری اسالمی درحدی آوباما ميداند وھمه ھم ميدانند ولی اھميت قای اآھمه اين منعيات را 
ھدفی که سالھاست تضمين  .رمان وھدف خود نزديک ميسازدآاست که جمھوری اسالمی رابه برزگترين 

  )پايان حاشيه(                                                             .بقای جمھوری اسالمی است

  ادامه بحث

  . درکنفرانس ژنو بودطرفين  بحث برسر نقش اعتماد 

   .محدود نميباشد کل جمھوری اسالمی جمھوری اسالمی تنھا به  دامنه عدم اعتماد 

ز نميتواند گاما ھر ،رابطه بااياالت متحده ميتواند مفيد باشدمحمد  جواد ظريف گفته است <  -١
که نماينده جمھوری اسالمی درمذاکرات ژنو است گفته ی چقای عباس عراقآ و   >دوستانه باشد

  .ينده نيزدرھمين مسيرخواھيم ماند>آ اعتماد نميکنيم ودر آمريکاماھرگزصد درصد به <

 آمريکا يجاد رابطه باوری اسالمی اعتماد ويا دوستی را الزمه اقايان چنين برميايد که جمھآازاظھارات 
    .نميدانند
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مانند رابطه کاری بين عمله  دنيازی به وجود اعتماد ويادوستی ندار البته الزمه ارتباط کاری موقت
وصاحب کار که نيازی به دوستی واعتبار ندارد ويا مردی که بازنی ھرجائی شب راميگذراند  نيازی به 

 ابطه اش دوام پيدا کند ادامه رابطهه دوستی واعتماد به زن نيست ولی ھمان مرد اگرخواست که ررابط
   .نھا خواھد شدآشاينده فصل دوستی واعتماد وعالقه وحمايت وامثال گ

 نقدر بی مباالتآنجه مسلم است يک شخصيت سياسی که نماينده يک طرف مخاصمه ای کھنه است آولی 
قای ظريف با روحانی وخامنه ای نشانی ازھردمبيلی آفتارميکرد. برابری اظھارات عوامانه نبايد رو

  .سياست خارجی جمھوری اسالمی است

سالگرد تصرف سفارت  ،پيش رودرچھارم نوامبرِ سردارجزايری فرمانده ارشد سپاه گفته است < -٢
ايران اسالمی درسراسرشھرھا وروستاھای  آمريکاباطنين شعارمرگ بر ١٩٧٩درسال  آمريکا

  .)باکرنش روحانی برابری فرمائيد(برگزارخواھد شد 

ز ازذھن گوصيھونيسم بين المللی درمقابله باملت بزرگ ايران ھر آمريکاجنايات ھمو گفته است <
  .)باز باکرنش روحانی بازبينی فرمائيد( .وخاطرات پاک نميشود

  ظرفيت اعتماد واعتماد متقابل 

   .شناخته شود يت اعتماداحدودی جامع باشد که ظرفت اين تحرير وقتی ميتواند

اعتماد به معنای محکم بودن کسی ازطرف کس ديگری است  که وقتی اين رابطه برقرارشد بقيه امور به 
. يا اعتماد شخص به نماينده به سادگی به جلوميرود مانند رای اعتماد به ھيئت دولت ،اعتبارھمين رابطه

   .خود

دارند به قرار ست دونفری که درمقابل منافع متفاوتانطور که ازنامش پيداھم –اعتبارمتقابل 
درزمان ھای گذشته تنھا  ،ترين ورايج ترين اعتمادھاست ولیماين نوع اعتماد مع  .يکديکراعتماد ميکنند

اکتفا ميشد وحاليه برای رفع ھرگونه اختالف احتمالی بصورت نوشته ای به امضای طرفين  به قول وقرار
   .يرسدم

برای ھريک ازطرفين، اگراعتماد بين  اين نوع قرارھا يعنی قرارھای واجد ھمکاری با منافع مختلفِ 
انجام قرارداد وکارمنتفی است   ،قابل نباشدتطرفين ويايکی ازطرفين وجود نداشته باشد يعنی اعتبارم

خصوص تحصيل اطالعات کسی که ميخواھد معامله وقراردادی با ثالثی بگذارد ازمراجع م ،بھمين دليل
  .)با حرفھای ظريف وعراقچی سنجيده شود(ورد آن شخص بعمل ميآ درباره اعتبار

ظرفيت خاص، ناشی ازمورد ويامواردی است که شخص،  ،گاھی عام است وگاھی خاص ،ظرفيت اعتماد   
 مانت وياا . مانند خيانت درن بی اعتبارشدن شخص ثالث استآکه حاصل  ،ط برقضيه ای بودهخود مسل

   .نھا که شخص خود ناظربوده استآبدقولی وامثال 

توضيح اينکه انسان گاه حرکت ويا حرفھا واتھاماتی به  ؛خود شخص است ولی گاه عامل بی اعتباری 
کسی  مانند ،باشدرا داشته وقبول محبت  بايد ونميتواند ازطرفش انتظاراعتمادطرف خود ميزند که ميداند ن
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اتھامات سنگين به اوميزند معلوم است که  جاوز ميکند ويا مالش راميبرد وياکه به ناموس ديگری ت
ده نرا ناديآدرروابط باطرفش  ه بلند ومحکم  است ونميتواندخودش ميداند که ديواربی اعتمادی که ساخت

   .بگيرد

  .چنين موقعيتی که عرض شد رادارد آمريکاجمھوری اسالمی نسبت به 

   آمريكامي نسبت به موقعيت اعتمادي جمهوري اسال

نسبت به ايران وحتی سايرکشورھا به اقداماتی مبادرت کرده که سبب بی  آمريکاپنھان کردنی نيست که 
کال درکادر حقوق سياسی بين المللی قابل  ،عمالن اَ آولی کيفيت  ،شده است آمريکابه جھانی  اعتمادی

   .ن شده است تفاوت فاحشی داردآرسيدکی است وبا اعمالی که جمھوری اسالمی مرتکب 

بی اعتمادی ھای ناشی از روابط سياسی بين کشورھا ھمواره وجود داشته ودارد وھمواره ھم براحتی با 
ھا ريشه انتقامی پيدا نميکند  بی اعتمادیمذاکراه واقدامات سياسی رفع شده است  ومعموال اين نوع 

که  وردآن خواھد شد ريشه انتقامی بوجود ميآعمال جمھوری اسالمی که اشارات کلی به اَ  ،وبرعکس
ده ودرخت رکمجددا جوانه  نآرخت بی اعتمادی ھم زده شود ريشه واين ريشه است که  اگرتنه د وردهآ

  .ندبياری ميکآنرا آروی شرافت ملی زيرا نيد ميشو

  نمونه هائي ازعوامل بي اعتمادي جمهوري اسالمي 

نفجار ا – انفجار الخبر –ھا درلبنان  ئیآمريکاخوابگاه درتارکش – آمريکاگروگانگيری کارمندان سفارت 
ن درکنار اظھارات آشکاروپنھان آ نظايرن کشور وآوتعرض به پرچم ل سفارت اسرائي –نايروبی  در

  .نمونه ھای متکی به اين تحرير ميباشد  نھا ذکر ميشودآ از ری اسالمی که بخشیشخصيت ھای جمھو

  برخي ازاظهارات سردمداران جمهوري اسالمي  

دی برای منافع خود ميداند قدامات راتھديد جاين نوع ا آمريکا. ارانقالبی ماستگروگان گيری ازابز<
درتھران  ۵٨بان سال آ ١٣نچه درآ ؛ينده نه تنھا غيرمحتمل بلکه قطعی استآ تکرارچنين حوادثی در

   .رويداد ودردھه ھشتاد درلبنان تکرارشد چند سال بعد درنقاط ديگر جھان تکرارخواھد شد

  )بدیباس عخوئينيھا وع ۶٨ه سالم سال روزنام(                                                               

نيويورک تايمز مطلبی درباره گروگان گيری نوشته که اھميت عمل جمھوری اسالمی راخيلی خوب تشريح 
   .کرده است

                   ؟مدآئی راگروگان نميگرفت چيزی بنام گروگان گيری اصال بوجود ميآمريکايپلماتھای يران داگردولت ا<
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  شيخ اكبررفسنجاني 

د که شعارمرگ ئی پسند گرفته وسعی دارآمريکاھمين شيخ اکبررفسنجانی که اين روزھا چھره ای 
   .اعالم کرد ۶٨سياسی جمھوری اسالمی بزدايد درسال از کارنامه  را آمريکابر

رابکشيد حاالکه دستتان به   يسی وفرانسویلوانگئی آمريکا ۵به انتقام ھرفلسطينی غربی ھارابکشيد <
را بزنيد زي دست يس وفرانسهلوانگ آمريکانھارابکشيد به قتل اتباع عادی آاسرائيلی ھا نميرسد که 

ی ، غيرت انسانرغيرت اسالمی نداريدگا ،رغيرت عربی نداريدگا ؛سان استآپيداکردن وکشتن اين افراد 
  )۶٨ارديبھشت  ٢١مشروح درکيھان (                                                               >اريدکه د

ود ب راداده  آمريکاينی ختم شعارمرگ بردرماجرای ماست مالی رفسنجانی اين پرسش بجاست که اگرخم
  .ئی ھارا ازمردم خواستارشدآمريکاچطور رفسنجانی کشتار

    :رفسنجاني

  )٨٨کيھان شماره (                          .نيستی ما مشکل امنفجرکردن کاخ اليزه بوسيله انتحاری بر

  :ناطق نوري

   :ئيھا راتمرين ميکند گفتآمريکاکارليسيدن فالن  ناطق نوری که امروز 

  )١٩٨۶سوم تيرماه کيھان ھوائی (       >ی جھانخوارراداشته وخواھد داشتآمريکاملت ماسرستيزبا<

   :محسن رضائي

   :محسن رضائی  دررابطه با فرارفرزندش به خارج ازکشور دربرابراعضای تشخييص مصلحت گفت

دون پاداش نخواھد ماند وبزودی ب آمريکا بود واين عملِ  آمريکااين عمل يک توطئه ازپيش تدارک شده <
  راکف دستش خواھيم گذارد> آمريکاحق 

ر يادمان باشد که بناب - فريقائی به ھوافرستادآرادر کشورھای  آمريکاچندی بعد انفجاردوبمب دوسفارت 
پاسداربه سودان اعزام داشت واين  ١٨٠٠٠رفسنجانی پس ازسفربه سودان نوشته روزنامه مصری <

نجا منفجرشد دراختيارمطبوعات آ در آمريکاروبی يعنی پايتخت ھمان کشوری که سفارت خبررا منابع نا
   .يادمان نرود که محس رضائی فرمانده سپاه پاسداران بوده است . بازمصری گذاشتند

  )٣٣٢+٢۶٩مشروح ومفصل درسنگر (                                                                         

   :محتشمي

   .واسرائيل راھرکجای دنيا يافتند بکشند آمريکاتروريستی جھان ميخواھم که اتباع ازسازمان ھای 
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  )٨٨کيھان لندن شماره (                                                                                           

   :موسوي اردبيلي

   :موسوی اردبيلی درخطبه نمازجمعه تھران گفت

 .مسئوليت وتعھد نکند که مسلمان نيست ؟ مسلمان اگراحساساين غيرت وھمت اسالمی چه شده است<
 گرا نيھا سلب کنند وآمريکابکلی از رامش راآان بايد ھسته ھای مقاومت تشکيل بدھند واحساس نمسلما

سالمی دراين راه کشته شوند درراه خدا شھيد شده اند اودرپايان گفت جوانان باغيرت وباشھامت ا
نھا سلب امنيت کنند آئيھارا مورد ھجوم قراربدھند وازآمريکاکشورھای منطقه بايد جان ومال ومنافع 

       .وبطور قطع وبنابروعده خدا دراين مبارزه پيروز خواھند شد

  )٧٠٠کيھان ھوائی جمھوری اسالمی(                                                                            

   :علي خامنه ايسيد 

ز انقالب اسالمی که درتھران تشکيل شده بود رسما اعالم ستانه کنفرانس حمايت اآسيد علی خامنه ای در
   :واسرائيل کرد وصراحتا گفت آمريکاجھاد عليه 

 اختيار در آمريکاماده ايم پول واسلحه برای کشتارشيوخ خليج فارس ولطمه زدن به منافع آما <
   )۵٢٠مشروح درعصرامروز شماره (                                                 >تروريستھا قراربدھيم

  خود پرسي كنيم 

ازھيچ تروريستی شنيده ايد حتی بن الدن ومظاھری  يا مشابه اظھارات سردمداران جمھوری اسالمی راآ
  ؟به اين محکمی وشمول عامل چنين دستوراتی داده اند

  پشتوانه اظهارات شخصيت هاي جمهوري اسالمي 

بھيچوجه قابل تصورنيست که اظھارات خصمانه افراد حکومتی جمھوری اسالمی ناشی ازاحساسات 
پشتيبان  ١۵۴تا  ١۵٢نھاست  بطور حتم قانون اساسی جمھوری اسالمی خاصه اصول آ شخصی ويادينی

گاه به مسائل جھانی يک سازمان آ يست وناپس نميتوان گفت که چند ترور نھاست آخواستھا واجرای 
    .نرا جمھوری اسالمی گذاشته اندآترور وجنايت تشکيل داده ونام 

   :نوشت ١٣٧٧درسال بھمين دليل است که روزنامه ھرالد تريبيون 

 ھيچ رژيمی مانند جمھوری اسالمی اساسدرجھان کريستو فر) اعالم کرد که ( آمريکاوزيرخارجه <
  )٣٣٢+٢۶٩سنگر(                                     >.رجی اش ترور ووحشت نيستسياست داخلی وخا



 حقوقدان -) اميرفيض١( ١+۵نقش اعتماد در مذاکرات                                          ٨ زا ٧ رگب  ٢٠١٣/١٠/١٧ ،پنجشنبهاورمزد شيد= 

اسالمی فعال ترين جمھوری  آمريکاازنظر دولت <: درگزارش ساليانه به کنگره گفت آمريکاوزارت خارج 
  )کيھان لندن(                         .>ان استجھ يت ازتروريسم بين المللی درسطححکومت درحما

  دليل مهم ارتباط ترور به جمهوري اسالمي 

ن کشور درمسير حفظ شرافت ملی والتيام آو افکارعمومی وخاصه جرايد پس ازجريان گروگان گيری جّ 
   .مدآبه حرکت در  آمريکاملت وکشور 

ئی ھا تاھرزمان که شده بايد آمريکا< :ئی درواشنگتن پست نوشتآمريکاجانسون روزنامه نگارمعروف 
  >گروگان گيران رامجازات کند ،به ھمه امکاناتبا توسل 

ن ن ايآ <......ماتکليف مھمی داريم که بايد انجام دھيم و "ويليام باکلی نظريه پردازمحافظه کاران گفت
 نھارا زندهآند اعالم نمائيم وتاروزی که است که اسامی افرادی راکه مسئول گروگان گيری معرفی شده ا

  م ننشينيم>راآويا کشته تحويل نگريم 

کوچکترين اقدامی عليه گروگان گيران نکرد درحاليکه گروگان گيران  آمريکا، ولی باوجود چنين جّوی
   .بودند آمريکاکامال درانتظاراقدام تالفی جويانه 

 امور در آمريکان قرارداد شرط عدم دخالت آ نميتوان درقرارداد الجزاير يافت به اين دليل که در علت را
شده  کاآمريشرط تجاوزبه حقوق مالی جمھوری اسالمی در –اعتنائی ندارد  آمريکاايران ھم شده ولی 

   .بط ميکندومرتبا با طرح دعاوی باواسطه وجوه جمھوری اسالمی راض اعتنائی ندارد آمريکاولی 

د که دولت جمھوری مامور دولت جمھوری اسالمی ميدان گروگان گيران را آمريکاعلت اين است که 
اسالمی ھم عمل گروگان گيران رابه اعتبارقانون اساسی مجاز ميشمارد لذا طرفی که بايد مورد مجازات 

ھا که  تحريمست که ی مانند عبدی وغيره وبه ھمين دليل ادقرارگيرد جمھوری اسالمی است نه افرا
  .اتمی جريان يافته است یانرژازاسباب اين مجازات ھاست به بھانه ھای مختلف ازجمله 

ئيھا به بھانه آمريکاممکن است < :يکی ازگروگان گيران سفارت نوشت ٧٧اتفاقا عجيب است که درسال 
                                     .مده اندآ> که می بينيم انرژی اتمی به سراغ مابيايند

  )٧٧شھريورماه  ١۵ازسنگر(                  

  دررابطه با جمهوري اسالمي  آمريكامشكل بزرك 

درايجاد رابطه باجمھوری اسالمی بامانع بزرگی  آمريکابه ھمين دليل ومراتب مشھود حقوقی است که 
که ادعای رھبری مبارزه  آمريکار. کشون ھمان موقعيت تروريستی جمھوری اسالمی استآ مواجه است و

 ،) روابط داشته باشدباتروريست رادارد نميتواند با جمھوری اسالمی تروريست وکانون شرارت (رايس
 اآمريکاستقبال ازگذشت  اعالم گذشت نسبت به گذشته کند وجمھوری اسالمی ھم با آمريکامگراينکه 

وھم جمھوری اسالمی تحمل چنين گذشتی  آمريکام بنظر نميرسد که ھ ،ينده بدھدآتعھد الزم را نسبت به 



 حقوقدان -) اميرفيض١( ١+۵نقش اعتماد در مذاکرات                                          ٨ زا ٨ رگب  ٢٠١٣/١٠/١٧ ،پنجشنبهاورمزد شيد= 

تنھا درقرارداد ھای  ،ھواخواه بودی ھرنوع قراردادی متزلزل وپادررا داشته باشند درغيراينصورت زيربنا
   .ايجاد زمينه سازی ھای حسن نيتی واعتباری الزم نيستصلح وتسليم است که نيازی به 

  ؟رتسليم استوجمھوری اسالمی مسي آمريکايا مسير توافق آ

   تی آبماند به فرصت                                                                                             

  

  

        

   

   

 


